
Ciències de la Terra i medi 
ambient. 2n Batx.

TEMA 1. El medi ambient i la 
teoria de sistemes



Definició de Medi Ambient
• És l’entorn amb el que intercanvia 
energia, matèria i informació.  En la 
conferència realitzada a Estocolm en 
1972 es va acordar la definició: “El medi 
ambient és el conjunt de components 
físics, químics, biològics i socials capaços 
de causar efecte directe o indirectes, en 
un termini curt o llarg, sobre els éssers 
vius i les activitats humanes.”



Història del concepte Medi ambient

• Hipòcrates (460-375 aC), a la seva obra "aires, aigües 
i llocs", ressalta la importància del medi ambient com a 
causa de malaltia. 

• Thomas Sydenham (1624-1689) i Giovanni Maria 
Lancisi (1654-1720), formulen la teoria miasmàtica, en 
la que el miasma és un conjunt d'emanacions fètides de 
sòls i aigües impures que són causa de malaltia. 

• En el segle XIX amb Chadwick, William Farr (1807-
1883) amb la mortalitat dels miners, John Snow (1813-
1858) amb "Sobre el mode de transmissió del còlera", es 
consolida la importància del medi ambient en 
epidemiologia i la necessitat d'utilitzar mètodes 
numèrics. 

• En Ecologia: La defensa del medi ambient aquesta 
unida al desenvolupament sostenible.



Interaccions humans - Medi ambient

Els humans interaccionem amb el medi ambient de 3 maneres:
• Recursos: són les matèries que s'extreuen de la terra i 

serveixen per satisfer les necessitats humanes, per contribuir 
el seu benestar i desenvolupament de manera directa 
(matèries primeres, minerals (petroli, carbó, metalls), 
aliments) o indirecta (serveis ecològics indispensables per a 
la continuïtat de la vida en el planeta)Ex. aigua, l’aire que 
respirem, l’espai on vivim...

• Impactes: Són les alteracions que provoquem en el medi 
ambient com a conseqüència de les activitats. Poden ser 
innòcues, beneficioses o perjudicials.

• Riscos: Situacions que poden suposar un perill per als 
interessos de la humanitat. Hi ha riscos naturals, per la 
mateixa dinàmica del medi ambient (Terratrèmols, ciclons, 
erupcions volcàniques)



• En la Teoria general de sistemes, un medi ambient és 
un complex de factors externs que actuen sobre un 
sistema i en determinen el seu curs i la seva forma 
d'existència. Un medi ambient podria considerar-se com 
un superconjunt, en el qual el sistema donat és un 
subconjunt. Un medi ambient pot tenir un o més 
paràmetres, físics o d'una altra naturalesa. El medi 
ambient d'un sistema donat deu interactuar 
necessàriament amb ell. 

• Un sistema és un conjunt d'elements organitzats que 
interaccionen entre ells segons unes lleis o paràmetres 
ique contribueixen a la realització d'una tasca. L'objectiu 
de l'estudi dels sistemes és observar les relacions quehi
ha entre les diferents parts d'aquest sistema, 
analitzar−les i interpretar−les utilitzant models 
explicatius.

Teoria de sistemes



Sistemes Oberts - Tancats
Segons els intercanvis de matèria i d'energia, es poden 

diferenciar dos tipus de sistemes: sistemes oberts i sistemes 
tancats.

• Els sistemes oberts són els que intercanvien matèria i 
energia amb l'exterior.
Per exemple, una planta és un sistema obert, que necessita 
rebre matèria a través de les arrels i energia lluminosa del 
Sol per a fer la fotosíntesis. A més , de la planta surt 
matèria en forma de gasos durant la respiració i la 
fotosíntesis, i energia calorífica durant la respiració.

• Els sistemes tancats són els que intercanvien només energia 
amb l'exterior, mentre que la matèria es recicla en els 
sistemes mateixos.
És el cas d'un ordinador, que rep energia elèctrica i emet 
energia calorífica i lluminosa, però la matèria que el compon 
és constant. 
La Terra és considerada com un sistema tancat, ja que rep 
energia del Sol i emet energia en forma de calor, però 
pràcticament no intercanvia matèria amb l'espai exterior.





Relacions entre variables
• Qualsevol sistema es pot dividir en subsistemes per poder−ho 

observar millor: El sistema Terra el dividim en:
- Atmosfera, Geosfera, Hidrosfera, Pedosfera.

• Hi ha diferents relacions entre els elements variables d'un 
sistema:

- Relacions positives: + aliment >> + biomassa
- Relacions negatives: + predadors >> − preses



Variables. Sistemes simples i complexos

Per tal d’interpretar un sistema és imprescindible conèixer les 
relacions que s’estableixen entre les diferents variables o 
elements del mateix. Les  relacions entre les variables d'un 
sistema poden ser de dos tipus: 
• Les relacions simples s'estableixen quan un canvi en una de 

les variables del sistema influeix directament en una altra. 
Poden ser directes o inverses:

• A les relacions complexes o de realimentació el resultat final 
del sistema influeix en l'inici de la seva activitat. En general, 
un element que es produeix com a resultat de l'activitat dels 
sistema actua sobre un altre, que marca l'inici del procés.



Relacions simples

Les relacions simples poden ser directes o inverses:
- Relacions directes o positives, en les quals l’augment d’una 
variable comporta l’augment d’una altra. Un exemple seria la  
relació que s’estableix entre la radiació solar i l’evaporació, ja 
que si augmenta la primera, la segona també. 

- Relacions inverses, en les quals un augment d’una variable  
comporta una disminució de la segona. Si en un ecosistem
augmenta el nombre d’un determinat depredador, el nombre de  
preses potencials disminuirà. Aquestes relacions simples, tant si 
són directes com inverses  poden trobar-se encadenades, de 
tal manera que canvis en una variable tinguin conseqüències 
en cadena fins a fer modificar terceres variables, i així
successivament.



Sistema complex - Subsistemes

• En els sistemes complexos es compleix que el resultat 
global del sistema és major que la suma dels resultats de 
les parts que l'integren. Un dels exemples més clars el 
constitueix el sistema nerviós central.

• Els sistemes de funcionament més complexos estan 
constituïts, al seu torn, per subsistemes. Per exemple, 
l'organisme humà és un sistema format per diferents 
òrgans que treballen de forma conjunta, i cada òrgan és 
un subsistema que desenvolupa una funció gràcies a 
l'activitat de cèl·lules especialitzades.



Sistema complex - Subsistemes
• Aquestes realimentacions poden formar bucles de 

realimentació positiva (quan un augment de la primera 
variable augmenta la segona i viceversa) o bé de 
realimentació negativa (l’efecte contrari, en el qual 
l’augment de la primera variable causa un augment de la 
segona però l’augment de la segona implica una 
disminució de la primera).

• Els bucles de realimentació negativa també s’anomenen 
homeostàtics o estabilitzadors perquè aquests tipus de 
bucles tendeixen a estabilitzar els sistemes.





Bucles de retroalimentació
• El funcionament simple dels 

sistemes: En aquest tipus de 
relacions s'estableixen bucles de 
retroalimentació o de reacció que 
també s'anomenen relació de feed-
back.

Els bucles de retroalimentació poden 
ser de dos tipus:

• Retroalimentació negativa o 
homeòstasi-. És el cas del control 
que exerceix l'hormona insulina 
sobre el nivell de glucosa en la 
sang.

• Retroalimentació positiva- L'augment 
de la variable final fa que augmenti 
la inicial. La retroalimentació
positiva desequilibra el sistema en 
amplificar-ne o multiplicar-ne els 
efectes. En aquest cas, la variable 
té una acció acceleradora. Quan 
una població disposa de recursos 
il·limitats es produeix un increment 
en el nombre d'individus que 
provoca un augment en la taxa de 
la natalitat. Per tant, 
s'incrementa el nombre d'individus. 



Models analògics / digitals o numèrics

• Els models són representacions simplificades 
d’un sistema a escala espacial i temporal per 
poder manipular, estudiar i tractar d’entendre i 
preveure el comportament del sistema real. 

Hi ha dos tipus:
• Analògics: són representacions mitjançant 

imatges, diagrames, muntatges, maquetes, 
circuits elèctrics, de una part o de tot un sistema 
per poder-ho estudiar. Són exemples els túnels 
de vent i les maquetes.

• Digitals o numèrics: formats per equacions 
matemàtiques que relacionen les diverses 
variables d’un sistema. 





Un model no és la realitat
• Un model és una simplificación de la realitat i no és

aplicable fora de l’entorn pel que fou formulat.



Variables dependents i independents.

Dins del model numèric trobem:
• Variable independent: Els seus valors no depenen 

del que passa al sistema. En molts casos és el 
temps. 

• Variable dependent: Els seus valors depenen de 
la variable independent.



• Tot començà per una estranya papallona volant dins la Royal McBee...
• El físic Edward Lorenz va descobrir una estranya papallona el 1960, quan va anar a recollir els 

resultats de les simulacions de la seva nova computadora, un aparell enorme de tubs al buit, 
anomenada Royal McBee, que tenia aparcada en el seu propi despatx al M.I.T. Era una papallona 
virtual, però. Segons Gleick (1987) Lorenz va comprovar com petits canvis en els paràmetres de 
les seves equacions provocaven solucions estranyes, funcions bellíssimes que es retorçaven sobre 
elles mateixes en dos bucles, i que en principi va atribuir a errors de programació o de càlcul, 
però que en les pròpies paraules seguien regles precises i senzilles, tenien una forma 
identificable, que anomenà "papallona".
No et cal saber matemàtiques per veure la papallona (igual que no et cal saber llegir un 
pentagrama per cantar o tocar la guitarra!).

• D’una banda, l’anomenat "efecte papallona" de Lorenz mostra que, efectivament, petits canvis en 
les condicions inicials (el vol d’una papallona al Brasil) pot provocar canvis no lineals (un tornado 
a Texas). D’altra banda, i més important, mostra que la inestabilitat segueix una forma peculiar, té
una estructura, un patró d’ordre, explicable. Encara que no pugui preveure’s una solució única, 
l’univers de solucions té una estructura que si que pot preveure’s. Així, de l’èmfasi en la predicció
es passa a l’èmfasi en la comprensió. Aquest element és especialment revolucionari, ja que un 
dels èxits majors de la física aquest segle, la Mecànica Quàntica, uneix la seva extraordinària 
capacitat predictiva a la seva gran dificultat de comprensió, que en els seus aspectes més 
profunds escapa fins i tot als seus autors (Glen-Mann, 1994).

Que el vol d'una papallona provoqui un tornado pot resultar sorprenent, però és d'allò més 
evident com a metàfora del comportament humà i social: Un rumor pot generar un pànic borsari, 
un malentès insignificant una guerra mundial, segons la situació social i les expectatives de cada 
moment històric. Les grans decisions en la vida de cada persona potser es veuen tant influïdes 
per coincidències i atzars imprevisibles com per inèrcies difícils d'evitar, i el resultat de les 
interaccions entre les decisions simultànies preses per multitud de persones pot ser fàcilment 
previsible, o del tot imprevisible.

Ja va dir Ortega i Gasset que nosaltres som nosaltres més "la nostra circumstància", que engloba 
múltiples dimensions socials, culturals, econòmica, ambiental. Per tant, en termes de 
comportament humà, dos més dos no sumés quatre, sinó quelcom diferent en funció del context, 
de quan i a on sumem, de qui suma i per què. Els comportaments inusuals són tant o més 
reveladors de la condició humana que les rutines previsibles, que tot allò determinat i previsible. 
Els comportaments més esbojarrats o caòtics poden tenir patrons d'ordre ocults, i a l'inrevés, els 
comportaments més normals poden ocultar tendències ocultes perverses.



HIPÓTESIS GAIA
• El planeta Tierra y 

la vida han 
coevolucionado y 
se han influido 
mutuamente. 

• El planeta tiene 
capacidad de 
control más allá de 
los mecanismos 
químicos. 

• Se comporta como 
un ente vivo.



• La génesis de GAIA ocurrió cuando se buscaban 
indicadores de vida en otros planetas. El equilibrio 
químico de la atmósfera de un planeta debe poseer 
un índice muy alto de entropía (desorden). La 
existencia de una atmósfera con una entropía baja, 
en la que hay demasiado metano, o demasiado 
oxígeno, o cualquier otro ordenamiento químico 
anómalo, es un indicador de la presencia de vida. 
Porque es la vida la que altera el equilibrio químico 
y lo ordena. 

GAIA



Cuando se calienta un material hasta la incandescencia emite 
una luz cuyo espectro depende de la configuración atómica del 
material. Cada grupo de frecuencias de luz hace aparecer bandas 
claramente definida en la escala que son su huella característica 
(algo así como las huellas digitales en los humanos). ...

• Los efectos de hasta las 
formas de vida más 
básicas sobre un planeta 
son globales, y de que 
las pruebas de la vida, o 
firmas biológicas, de la 
atmósfera de un planeta 
o de su superficie serán 
reconocibles en el 
espectro de la luz del 
planeta. 



La prueba 
espectroscópica 
más convincente 
de la vida tal y 
como la 
conocemos es 
la detección de 
grandes 
cantidades de 
oxígeno tanto 
como de gases 
reducidos, tales 
como el metano 
y el óxido 
nitroso. 



El Mundo de margaritas de Lovelock es 
una planeta hipotético parecido al nuestro, 
del mismo tamaño y orbitando alrededor 
de una estrella similar a nuestro sol. 
Como nuestro sol, esa estrella ha crecido 
haciéndose progresivamente más brillante 
a lo largo del tiempo, radiando más y 
más calor. Aunque la temperatura de la 
superficie de Daisyworld ha permanecido 
aproximadamente constante a lo largo de 
toda su historia. 

Esto ocurre porque la biosfera del planeta, 
que consiste de margaritas oscuras, claras 
y grises ha actuado para moderarla. Las 
margaritas influencian la temperatura de 
la superficie a través del efecto albedo. 
Las oscuras absorben la mayor parte del 
calor, las claras reflejan la mayor parte 
del calor al espacio y las grises absorben 
tanto como reflejan. Veamos el 
procedimiento por el cual las 
reflectividades de los distintos tipos de 
margaritas afectan la temperatura global. 

El món de les 
margarides



El món de les margarides
• A: cuando el sol era relativamente joven, las margaritas oscuras eran la 

especie dominante porque sus agrupamientos creaban oleadas de calor que 
favorecían su crecimiento. Rápidamente el planeta se pobló de margaritas 
oscuras y su efecto fue incrementar la temperatura global a un valor vital. 

B: cuando las margaritas oscuras habían establecido una temperatura 
confortable, margaritas grises y claras comenzaron a prosperar por las 
excelentes condiciones. Al principio, las grises prosperaban mejor que las 
blancas pues se agrupaban mejor produciendo temperaturas locales
suficientes como para sobrevivir. 

C: Eventualmente, la radiación solar alcanzó un punto en el cual la 
temperatura de la superficie no moderada excedió la temperatura máxima 
tolerable por las margaritas oscuras. 

D: En ese momento, las margaritas claras comenzaron a convertirse en la 
especie dominante a causa de oleadas de fresco que favorecían su 
propagación. A medida que se propagaban su efecto colectivo era decrecer 
la temperatura global a un punto más arriba del cual no había posibilidad de 
vida. . De ésta forma, las margaritas claras, sin tener conocimiento del 
planeta como un todo, actuaban como control del medio



Successió ecològica/ criticalitat








